
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
 

   XII OGÓLNOPOLSKIEGO BIAŁOŁĘCKIEGO TURNIEJU JUDO 

Memoriał Grzegorza Malika 
dla dzieci 2004-2005 oraz 2006-2007 

Warszawa, 02.10.2016 
(Turniej rankingowy Warszawsko-Mazowieckiego Związku Judo dla U-13) 

 

MIEJSCE: 
Białołęcki Ośrodek Sportu ul. Strumykowa 21   

ORGANIZATOR: 
Uczniowski Klub Judo Arcus 

PROGRAM: 

dzieci rocznik 2004-2005 
godz. 08.00-09.00 – waga kategorii: 
 chłopcy  30, 33, 36, 39, 42, 46, 50, 55, 60, 66, +66kg, 

 dziewczynki  27, 30, 33, 36, 40, 44, 48, 52, 57, +57kg  

godz. 09.00- 09.30 – losowanie zawodów 
godz. 09.45 rozpoczęcie walk eliminacyjnych 

  

dzieci rocznik 2006-2007 

godz. 14.00-14.30 waga kategorii: 
chłopcy 24, 27, 30, 33, 36kg 

dziewczynki 21, 24, 27, 30, 33, 36, 40kg 

godz. 14.30-15.00 losowanie zawodów 
godz. 15.00 rozpoczęcie walk eliminacyjnych 
    
godz. 14.30-15.00 waga kategorii:  

chłopcy 39, 42, 46, 50, 55, 60, +60kg 

dziewczynki 44, 48, 52, +52kg 

godz.15.00-15.30 losowanie zawodów  
godz.15.30 rozpoczęcie walk eliminacyjnych    
  

 
godz. 09.30- oficjalne otwarcie zawodów  

PRZEPISY WALKI 
- Zawody zostaną rozegrane na 4 matach o wym.6x6m zgodnie z  regulaminem   PZJ, 

- Zabronione stosowanie dźwigni i duszeń,  

- Dla rocznika 2006-2007 zabronione: stosowanie rzutów poświęcenia, z kolan i kubi–

nage (rzuty z trzymaniem za głowę). 

CZAS WALKI: 
dla roczników  2004-2005  - 3 min efektywny + 1min GS, repasaż w systemie GS, 

dla roczników  2006-2007  - 2 min + 1min GS. 



SYSTEM ZAWODÓW 

- System rozgrywania zawodów: z podwójnym repasażem lub grupowy w zależności od 

liczby zgłoszonych zawodników, 

-  Wszystkie walki będą odbywały się do wyłonienia zwycięzców bez przerwy.  

- W kategorii wiekowej dzieci 2005-2006 organizator rezerwuje sobie prawo do łączenia 

kategorii wagowych, w zależności od ilości startujących zawodników.  

- Można wziąć udział w zawodach tylko w jednej grupie wiekowej i wagowej. 

WAŻENIE: 
1. Zawodnik/czka nie mieszczący się w limicie wagowym w kategorii wagowej, w której 

został zgłoszony zostanie automatycznie przepisany do innej kategorii wagowej!   
2. Dopuszczalne jest 200 gram tolerancji (podczas ważenia wszyscy zawodnicy i 

zawodniczki muszą mieć na sobie bieliznę osobistą). 

ZGŁOSZENIA: 
Dokonywane będą tylko przez panel rejestracyjny na stronie  

www.judostat.pl/rejestracja dnia 30 września 2016 do godz. 16:00. Oprócz zawodniczek 

i zawodników proszę zgłaszać  trenera / opiekuna.  

Osoby nie zgłoszone do turnieju przez panel rejestracyjny mogą zostać dopisane w 
dniu zawodów, opłata startowa wzrośnie do 40 złotych 

KONTAKT: 
Kierownik zawodów - Jacek Biernat tel. 0-602-601-789   

UBEZPIECZENIE: 
Każdy z zawodników powinien posiadać ubezpieczenie nnw, oraz badania lekarskie.   

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenia. 

Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zaginione oraz za wypadki podczas 

walk i rozgrzewki . 

STARTOWE: 
30 zł. (w dniu zawodów startowe 40 zł). 

Startowe płatne gotówką uiszcza przedstawiciel klubu podczas pobierania kart 

wagowych przed ważeniem. 

NAGRODY: 
Indywidualnie za miejsca 1-3 medale, nagrody rzeczowe. 1-5 dyplomy. 

DEKORACJA: 
Ceremonia dekoracji będzie odbywała się  na bieżąco po zakończeniu walk w kolejnych 

kategoriach wagowych.     

 

                 
 


